Training, advies, materialen en video's

Bekijk de webversie

Online: Listen & Learn en 3 video's
Listen & Learn Diversity Flashcards in nieuw jasje
Je kunt nu online aan de slag met Listen & Learn. Neem een
jaarabonnement van slechts € 15,- excl BTW en bespreek
cultuur, diversiteit en inclusie op een leuke en veilige manier.
De Listen & Learn Diversity Flashcards bieden veelzijdige
vragen (30) en zijn op meerdere manieren te gebruiken.
Eerst bekijken?
Dat kan door -gratis- in te schrijven voor een Zoom-sessie (je
krijgt van Seba een link en hoeft geen software te installeren). Zo zie je wat het is en hoe Listen
& Learn online technisch werkt. Dit kan op:
* donderdag 9 april om 14 - 14.20 uur
* woensdag 15 april om 16 - 16.20 uur
Schrijf in via info@seba.nl

Meer ideeën in online workshop
Als je tips en trucs wilt voor het werken met Listen & Learn, schrijf
dan in voor de online workshop. Seba deelt graag haar 20+ jaar
ervaring in dialoog, workshops, trainingen en presentaties. Voor de
speciale crisiscrashprijs van € 25,- incl. jaarabonnement, excl BTW
kun je goed toegerust aan de slag gaat met Listen & Learn.
De online workshop (via Zoom) vindt plaats op:
donderdag 16 april of woensdag 29 april van 9.30 - 10.30
Schrijf in via info@seba.nl

Do-it-yourself: 3 Diversity Video's
Speciale tijden vragen om een speciale aanpak. Seba maakt
het Diversity Video platform nu toegankelijk voor individuen.
Voor slechts € 25,- excl BTW kun je tot 1 juni a.s. zelf aan de
slag met een van onze drie e-learning programma's:
1. Diversiteitscompetentie is wat je als individu nodig hebt, voor collega’s en klanten;
2. Diversiteit in teams geeft inzicht in gewenste en ongewenste groepsdynamiek;
3. Diversiteit managen gaat over leiding geven aan diverse teams.
De e-learnings video's bevatten oefeningen; het kan voor sommigen eenzaam voelen om die
alleen te doen - als dat voor jou geldt, nodig dan een collega uit om ook van het aanbod gebruik
te maken zodat jullie kunnen uitwisselen.
>>> Nadere informatie en demo's vind je hier
>>> Inschrijven voor een of meer do-it-yourself video-learnings kun je hier

Op maat en andere ideeën
Mail voor al je vragen naar info@seba.nl ; indien gewenst maken we een belafspraak.
Ook voor (online) programma's op maat voor jouw organisatie!
Bezoek onze website www.seba.nl
Voor materialen ga je naar onze Diversity Shop
Voor video's naar Seba's Diversity Video platform

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@seba.nl toe aan uw adresboek.

